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   Construir um

 prédio de três andares 
para Educação Infantil, Ensino 
Fundam

ental e Ensino M
édio 

no cam
pus do Centro Adventista 

de Educação Superior da U
crânia, 

em
 Bucha, U

crânia.
2

   Construir um
 prédio de dois 

andares para Educação Infantil, 
Ensino Fundam

ental e Ensino 
M

édio no cam
pus da U

niversidade 
Adventista de Zaoksky, na região 
de Tula, Rússia.
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José, pai de Jesus, era carpinteiro. Car-
pinteiro é a pessoa que fabrica ou con-

serta móveis e outras coisas de madeira.
José tinha uma carpintaria perto de 

sua casa. Ele fabricava móveis em sua 
carpintaria. Que tipo de móveis você 
acha que ele fazia? Mesas, cadeiras e 
muitas outras coisas.

Ele também fazia ferramentas. Sabe 
o que é uma ferramenta? É algo que se 
usa para fazer um trabalho. Ele pegava 
um pedaço de madeira roliça e o alisava 
bem. Então, tomava uma pedra e a pren-
dia na ponta da madeira. Assim estava 
feita uma ferramenta. Você adivinha que 
ferramenta era essa? Se disser que é um 
martelo, você acertou.

José também fazia ferramentas 
grandes como o arado. Sabe o que é 

um arado? É uma ferramenta que os 
agricultores usam para revolver a terra 
preparando-a para plantar sementes. 
(Se possível, mostre à criança uma fi gura 
de um arado ou use um ancinho para mos-
trar como se revolve a terra.)

José ensinou Jesus a trabalhar na 
carpintaria. Primeiro ele O ensinou a 
martelar um prego. Depois, quando 
Jesus já era maior, José O ensinou a 
usar o serrote para serrar madeira. 
A madeira era geralmente muito pe-
sada e por isso Jesus desenvolveu for-
tes músculos carregando as tábuas. 
Mostre-me os seus músculos.

Jesus precisava usar muitas ferra-
mentas afi adas na carpintaria. Por isso, 
era muito cuidadoso quando fazia Seu 
trabalho. Quando Jesus fi cou maior, 

“Até a criança mostra o 
que é por suas ações.”

Lição 
2     

9 de janeiro

Quais são algumas coisas novas que você está aprendendo a 
fazer? Está aprendendo novas maneiras de ajudar em casa? 
Quando você faz seu trabalho da melhor maneira possível, 

está crescendo como Jesus.

Mensagem:  Servimos a Deus quando fazemos nosso trabalho da 
 melhor maneira possível.

Verso para decorar:  “Até a criança mostra o que é por suas ações.” 
 Provérbios 20:11, NVI. 

Referências:   Mateus 13:55; Marcos 6:3; O Libertador, p. 38, 39.

A criança deverá:
Saber  que todos os dias ela pode amar alegremente os que estão ao 

seu redor e servi-los.
Sentir-se  à vontade e aceita ao demonstrar amor servindo outros.
Responder  fazendo de boa vontade e da melhor maneira possível 

tudo o que lhe for pedido.

Designer Editor(a) R. F.C. Q.P2
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José permitiu que Ele fi zesse o traba-
lho sozinho. Jesus sempre guardava as 
ferramentas no lugar quando acabava 
Seu trabalho. Ele ajudava na limpeza da 
carpintaria. Ajudava José a varrer a car-
pintaria no fi m de cada dia.

Jesus amava Seu pai e Sua mãe. 
Gostava de ajudar José na carpintaria. 
E também gostava de ajudar a mãe 
em casa. Os pais de Jesus ficavam 
muito contentes por Ele ser um bom 

ajudante. Tudo que pediam que Jesus 
fizesse, Ele fazia da melhor maneira 
que podia.

Eu também fi co muito contente 
quando você me ajuda. Que coisas você 
pode fazer para ajudar? Pode molhar as 
fl ores. Pode me trazer as coisas das quais 
eu preciso. Pode tirar o pó dos móveis. 
Ajudar, fazendo sempre o seu melhor, 
faz com que você cresça e fi que forte 
como Jesus.
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ajudante. Tudo que pediam que Jesus 
fizesse, Ele fazia da melhor maneira 
que podia.

Eu também fico muito contente 
quando você me ajuda. Que coisas você 
pode fazer para ajudar? Pode molhar as 
flores. Pode me trazer as coisas das quais 
eu preciso. Pode tirar o pó dos móveis. 
Ajudar, fazendo sempre o seu melhor, 
faz com que você cresça e fique forte 
como Jesus.
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Terça-feira (12 de janeiro)
Diga: José ensinou Jesus a usar o martelo 

(ajude a criança a fazer os gestos de quem usa o 

martelo), o machado (faça os gestos), a furadeira 

(faça movimentos circulares) e a chave de fenda 

(faça gestos). Você acha que as mãos de Jesus 

eram calejadas ou macias? Como são as suas 

mãos? Será que Jesus fi cava sujo? Suava? Ficava 

cansado? Irritado?

Peça a Deus que ajude você e a criança a ser 

cada vez mais semelhantes a Jesus.

Quarta-feira (13 de janeiro)
Ajude a criança a fazer alguma coisa de ma-

deira com martelo e pregos. Se possível, leve a 

criança a uma serraria ou madeireira para ver 

grandes pedaços de madeira como toras, tábuas, 

vigotas, mourões, etc.

Pergunte: Você acha que Jesus trabalhava 

com grandes pedaços de madeira? Que tipo de 

coisas Ele fazia? O que você faz?
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O que você acha que Jesus aprendeu a fazer?

Comente acerca de maneiras como a criança 

pode ajudar como Jesus ajudava. Faça apressada 

e relaxadamente uma pilha de revistas, ou colo-

que vários livros de uma vez na estante. Pergunte 

à criança se ela acha que o trabalho está benfei-

to. Depois, repita a ação, fazendo tudo cuida-

dosamente, ou deixando que a criança mostre 

como fazer uma pilha benfeita ou colocando os 

livros em ordem.

Segunda-feira (14 de janeiro)
Ajude a criança a “ler” na Bíblia o Verso Para 

Decorar. Comente o que significa a palavra 

“ações” e como as pessoas as observam.

Andem pela casa e contem quantas coi-

sas feitas de madeira vocês possuem. Quantas 

conseguiram encontrar? Pergunte: Quem fez 

essas coisas de madeira? Diga: Jesus também 

fazia coisas de madeira.

Terça-feira (15 de janeiro)
Diga: José ensinou Jesus a usar o martelo 

(ajude a criança a fazer os gestos de quem usa 

o martelo), o machado (faça os gestos), a fura-

deira (faça movimentos circulares) e a chave de 

fenda (faça gestos). Você acha que as mãos de 

Jesus eram calejadas ou macias? Como são as 

suas mãos? Será que Jesus ficava sujo? Suava? 

Ficava cansado? Irritado?

Peça a Deus que ajude você e a criança a ser 

cada vez mais semelhantes a Jesus.

Quarta-feira (16 de janeiro)
Ajude a criança a fazer alguma coisa de ma-

deira com martelo e pregos. Se possível, leve a 

criança a uma serraria ou madeireira para ver 

grandes pedaços de madeira como toras, tábuas, 

vigotas, mourões, etc.

Pergunte: Você acha que Jesus trabalhava 

com grandes pedaços de madeira? Que tipo de 

coisas Ele fazia? O que você faz?

Agradeça a Deus a madeira com que pode-

mos fazer móveis e muitas outras coisas.

Quinta-feira (17 de janeiro)
Cantem “Trabalhando Juntos”, CD Tempo de 

Louvar,  Jardim-Ano B, faixa 52. Relembre a crian-

ça de sempre fazer o seu melhor.

Agradeça a criança por ter sido hoje presta-

tiva e boa ajudante. 

Sexta-feira (18 de janeiro)
Durante o culto vespertino, ajude a criança 

a ensinar aos demais membros da família o Ver-

so Para Decorar. Com algumas ferramentas de 

brinquedo, peça que a criança faça de conta que 

é Jesus ajudando José na carpintaria. Peça-lhe 

que faça alguma coisa para a família e fale como 

Jesus sempre fazia o Seu melhor no trabalho que 

executava.

Ore pedindo que Deus ajude cada membro 

da família a fazer sempre o seu melhor, sendo 

assim semelhante a Jesus.

 “Até a criança mostra o 

que é por suas ações.”

Provérbios 20:11
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O que você acha que Jesus aprendeu a fazer?

Comente acerca de maneiras como a criança 

pode ajudar como Jesus ajudava. Faça apressada 

e relaxadamente uma pilha de revistas, ou colo-

que vários livros de uma vez na estante. Pergunte 

à criança se ela acha que o trabalho está benfei-

to. Depois, repita a ação, fazendo tudo cuida-

dosamente, ou deixando que a criança mostre 

como fazer uma pilha benfeita ou colocando os 

livros em ordem.

Segunda-feira (14 de janeiro)
Ajude a criança a “ler” na Bíblia o Verso Para 

Decorar. Comente o que significa a palavra 

“ações” e como as pessoas as observam.

Andem pela casa e contem quantas coi-

sas feitas de madeira vocês possuem. Quantas 

conseguiram encontrar? Pergunte: Quem fez 

essas coisas de madeira? Diga: Jesus também 

fazia coisas de madeira.

Terça-feira (15 de janeiro)
Diga: José ensinou Jesus a usar o martelo 

(ajude a criança a fazer os gestos de quem usa 

o martelo), o machado (faça os gestos), a fura-

deira (faça movimentos circulares) e a chave de 

fenda (faça gestos). Você acha que as mãos de 

Jesus eram calejadas ou macias? Como são as 

suas mãos? Será que Jesus ficava sujo? Suava? 

Ficava cansado? Irritado?

Peça a Deus que ajude você e a criança a ser 

cada vez mais semelhantes a Jesus.

Quarta-feira (16 de janeiro)
Ajude a criança a fazer alguma coisa de ma-

deira com martelo e pregos. Se possível, leve a 

criança a uma serraria ou madeireira para ver 

grandes pedaços de madeira como toras, tábuas, 

vigotas, mourões, etc.

Pergunte: Você acha que Jesus trabalhava 

com grandes pedaços de madeira? Que tipo de 

coisas Ele fazia? O que você faz?

Agradeça a Deus a madeira com que pode-

mos fazer móveis e muitas outras coisas.

Quinta-feira (17 de janeiro)
Cantem “Trabalhando Juntos”, CD Tempo de 

Louvar,  Jardim-Ano B, faixa 52. Relembre a crian-

ça de sempre fazer o seu melhor.

Agradeça a criança por ter sido hoje presta-

tiva e boa ajudante. 

Sexta-feira (18 de janeiro)
Durante o culto vespertino, ajude a criança 

a ensinar aos demais membros da família o Ver-

so Para Decorar. Com algumas ferramentas de 

brinquedo, peça que a criança faça de conta que 

é Jesus ajudando José na carpintaria. Peça-lhe 

que faça alguma coisa para a família e fale como 

Jesus sempre fazia o Seu melhor no trabalho que 

executava.

Ore pedindo que Deus ajude cada membro 

da família a fazer sempre o seu melhor, sendo 

assim semelhante a Jesus.

 “Até a criança mostra o 

que é por suas ações.”

Provérbios 20:11

©
 W

ic
h

it
tr

a 
Sr

is
u

n
o

n
 /

 F
o

to
lia

©
 d

ed
M

az
ay

 /
 F

o
to

lia

LiJARDIM1tri2013.indd   13 06/09/12   13:24

©
de

dM
az

ay
 | 

Fo
to

lia

Prog. Visual

Redator

Cliente

C. Qualidade

Dep. Arte

26
57

5-
LI

 J
AR

D
IM

 1
/2

01
3

Rithielle

Sábado à tarde (12 de janeiro)
Estudem juntos a história da lição todos os 

dias desta semana e recapitulem o Verso Para 

Decorar, usando os seguintes gestos:

Peça que a criança repita o Verso Para De-

corar, colocando o próprio nome no início: 

“Até o(a) [nome da criança] mostra o que é 

por suas ações.”

Peça que Jesus ajude você e a criança a agir 

como Ele.

Domingo (13 de janeiro)
Ajude a criança a encenar as maneiras como 

Jesus ajudava em casa e na carpintaria. Pergunte: 

O que você acha que Jesus aprendeu a fazer?

Comente acerca de maneiras como a criança 

pode ajudar como Jesus ajudava. Faça apressada 

e relaxadamente uma pilha de revistas, ou colo-

que vários livros de uma vez na estante. Pergunte 

à criança se ela acha que o trabalho está benfei-

to. Depois, repita a ação, fazendo tudo cuida-

dosamente, ou deixando que a criança mostre 

como fazer uma pilha benfeita ou colocando os 

livros em ordem.

Segunda-feira (14 de janeiro)
Ajude a criança a “ler” na Bíblia o Verso Para 

Decorar. Comente o que signifi ca a palavra 

“ações” e como as pessoas as observam.

Andem pela casa e contem quantas coi-

sas feitas de madeira vocês possuem. Quantas 

conseguiram encontrar? Pergunte: Quem fez 

essas coisas de madeira? Diga: Jesus também 

fazia coisas de madeira.

Terça-feira (15 de janeiro)
Diga: José ensinou Jesus a usar o martelo 

(ajude a criança a fazer os gestos de quem usa 

o martelo), o machado (faça os gestos), a fura-

deira (faça movimentos circulares) e a chave de 

fenda (faça gestos). Você acha que as mãos de 

Jesus eram calejadas ou macias? Como são as 

suas mãos? Será que Jesus fi cava sujo? Suava? 

Ficava cansado? Irritado?

Peça a Deus que ajude você e a criança a ser 

cada vez mais semelhantes a Jesus.

Quarta-feira (16 de janeiro)
Ajude a criança a fazer alguma coisa de ma-

deira com martelo e pregos. Se possível, leve a 

criança a uma serraria ou madeireira para ver 

grandes pedaços de madeira como toras, tábuas, 

vigotas, mourões, etc.

Pergunte: Você acha que Jesus trabalhava 

com grandes pedaços de madeira? Que tipo de 

coisas Ele fazia? O que você faz?

12

“Até a criança 
(estender a mão com a palma para baixo, 

mostrando a altura de uma criança pequena)

mostra o que é
(com os dedos juntos, apontar para si mes-

mo da cabeça aos pés)

por suas ações.”
(usar as mãos como se estivesse fazendo 

alguma coisa)

Provérbios 20:11
(palmas das mãos juntas, se abrindo em 

forma de livro)
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Sábado à tarde (9 de janeiro)
Estudem juntos a história da lição todos os 

dias desta semana e recapitulem o verso para 

decorar, usando os seguintes gestos:

Peça que a criança repita o verso para 

decorar, colocando o próprio nome no início: 

“Até o(a) [nome da criança] mostra o que é por 

suas ações.”

Peça que Jesus ajude você e a criança a agir 

como Ele.

Domingo (10 de janeiro)
Ajude a criança a encenar Jesus ajudando 

em casa e na carpintaria. Pergunte: O que você 

acha que Jesus aprendeu a fazer?

Mostre à criança o que ela pode fazer 

para ajudar como Jesus ajudava. Faça apres-

sada e relaxadamente uma pilha de revistas, 

ou coloque vários livros de uma vez na es-

tante. Pergunte à criança se ela acha que 

o trabalho está bem-feito. Depois, repita 

a ação, fazendo tudo cuidadosamente, ou 

deixando que a criança mostre como fazer 

uma pilha bem-feita ou colocando os livros 

em ordem.

Segunda-feira (11 de janeiro)
Ajude a criança a “ler” na Bíblia o verso 

para decorar. Comente o que signifi ca a palavra 

“ações” e como as pessoas as observam.

Andem pela casa e contem quantas coi-

sas feitas de madeira vocês possuem. Quantas 

conseguiram encontrar? Pergunte: Quem fez 

essas coisas de madeira? Diga: Jesus também 

fazia coisas de madeira.

“Até a criança 
(estender a mão com a palma para baixo, 

mostrando a altura de uma criança pequena)

mostra o que é
(com os dedos juntos, apontar para si mes-

mo da cabeça aos pés)

por suas ações.”
(usar as mãos como se estivesse fazendo 

alguma coisa)

Provérbios 20:11
(palmas das mãos juntas, se abrindo em 

forma de livro)



15

41791 – Lição Jardim 1o Trimestre 2021 Ano B
17 August 2020 8:11 am

13

Prog. Visual

Redator

Cliente

C. Qualidade

Dep. Arte

26
57

5-
LI

 J
AR

D
IM

 1
/2

01
3

Rithielle

O que você acha que Jesus aprendeu a fazer?

Comente acerca de maneiras como a criança 

pode ajudar como Jesus ajudava. Faça apressada 

e relaxadamente uma pilha de revistas, ou colo-

que vários livros de uma vez na estante. Pergunte 

à criança se ela acha que o trabalho está benfei-

to. Depois, repita a ação, fazendo tudo cuida-

dosamente, ou deixando que a criança mostre 

como fazer uma pilha benfeita ou colocando os 

livros em ordem.

Segunda-feira (14 de janeiro)
Ajude a criança a “ler” na Bíblia o Verso Para 

Decorar. Comente o que significa a palavra 

“ações” e como as pessoas as observam.

Andem pela casa e contem quantas coi-

sas feitas de madeira vocês possuem. Quantas 

conseguiram encontrar? Pergunte: Quem fez 

essas coisas de madeira? Diga: Jesus também 

fazia coisas de madeira.

Terça-feira (15 de janeiro)
Diga: José ensinou Jesus a usar o martelo 

(ajude a criança a fazer os gestos de quem usa 

o martelo), o machado (faça os gestos), a fura-

deira (faça movimentos circulares) e a chave de 

fenda (faça gestos). Você acha que as mãos de 

Jesus eram calejadas ou macias? Como são as 

suas mãos? Será que Jesus ficava sujo? Suava? 

Ficava cansado? Irritado?

Peça a Deus que ajude você e a criança a ser 

cada vez mais semelhantes a Jesus.

Quarta-feira (16 de janeiro)
Ajude a criança a fazer alguma coisa de ma-

deira com martelo e pregos. Se possível, leve a 

criança a uma serraria ou madeireira para ver 

grandes pedaços de madeira como toras, tábuas, 

vigotas, mourões, etc.

Pergunte: Você acha que Jesus trabalhava 

com grandes pedaços de madeira? Que tipo de 

coisas Ele fazia? O que você faz?

Agradeça a Deus a madeira com que pode-

mos fazer móveis e muitas outras coisas.

Quinta-feira (17 de janeiro)
Cantem “Trabalhando Juntos”, CD Tempo de 

Louvar,  Jardim-Ano B, faixa 52. Relembre a crian-

ça de sempre fazer o seu melhor.

Agradeça a criança por ter sido hoje presta-

tiva e boa ajudante. 

Sexta-feira (18 de janeiro)
Durante o culto vespertino, ajude a criança 

a ensinar aos demais membros da família o Ver-

so Para Decorar. Com algumas ferramentas de 

brinquedo, peça que a criança faça de conta que 

é Jesus ajudando José na carpintaria. Peça-lhe 

que faça alguma coisa para a família e fale como 

Jesus sempre fazia o Seu melhor no trabalho que 

executava.

Ore pedindo que Deus ajude cada membro 

da família a fazer sempre o seu melhor, sendo 

assim semelhante a Jesus.

 “Até a criança mostra o 

que é por suas ações.”

Provérbios 20:11
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Terça-feira (12 de janeiro)
Diga: José ensinou Jesus a usar o martelo 

(ajude a criança a fazer os gestos de quem usa o 

martelo), o machado (faça os gestos), a furadeira 

(faça movimentos circulares) e a chave de fenda 

(faça gestos). Você acha que as mãos de Jesus 

eram calejadas ou macias? Como são as suas 

mãos? Será que Jesus ficava sujo? Suava? Ficava 

cansado? Irritado?

Peça a Deus que ajude você e a criança a ser 

cada vez mais semelhantes a Jesus.

Quarta-feira (13 de janeiro)
Ajude a criança a fazer alguma coisa de ma-

deira com martelo e pregos. Se possível, leve a 

criança a uma serraria ou madeireira para ver 

grandes pedaços de madeira como toras, tábuas, 

vigotas, mourões, etc.

Pergunte: Você acha que Jesus trabalhava 

com grandes pedaços de madeira? Que tipo de 

coisas Ele fazia? O que você faz?

Agradeça a Deus a madeira com que pode-

mos fazer móveis e muitas outras coisas.

Quinta-feira (14 de janeiro)
Cantem “Trabalhando Juntos”, CD Tempo de 

Louvar,  Jardim-Ano B, faixa 52. Relembre a criança 

de sempre fazer o seu melhor.

Agradeça a criança por ter sido hoje presta-

tiva e boa ajudante. 

Sexta-feira (15 de janeiro)
Durante o culto vespertino, ajude a criança 

a ensinar aos demais membros da família o ver-

so para decorar. Com algumas ferramentas de 

brinquedo, peça que a criança faça de conta que 

é Jesus ajudando José na carpintaria. Peça-lhe 

que faça alguma coisa para a família e fale como 

Jesus sempre fazia o Seu melhor no trabalho que 

executava.

Ore pedindo que Deus ajude cada membro 

da família a fazer sempre o seu melhor, sendo 

assim semelhante a Jesus.
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O que você acha que Jesus aprendeu a fazer?

Comente acerca de maneiras como a criança 

pode ajudar como Jesus ajudava. Faça apressada 

e relaxadamente uma pilha de revistas, ou colo-

que vários livros de uma vez na estante. Pergunte 

à criança se ela acha que o trabalho está benfei-

to. Depois, repita a ação, fazendo tudo cuida-

dosamente, ou deixando que a criança mostre 

como fazer uma pilha benfeita ou colocando os 

livros em ordem.

Segunda-feira (14 de janeiro)
Ajude a criança a “ler” na Bíblia o Verso Para 

Decorar. Comente o que significa a palavra 

“ações” e como as pessoas as observam.

Andem pela casa e contem quantas coi-

sas feitas de madeira vocês possuem. Quantas 

conseguiram encontrar? Pergunte: Quem fez 

essas coisas de madeira? Diga: Jesus também 

fazia coisas de madeira.

Terça-feira (15 de janeiro)
Diga: José ensinou Jesus a usar o martelo 

(ajude a criança a fazer os gestos de quem usa 

o martelo), o machado (faça os gestos), a fura-

deira (faça movimentos circulares) e a chave de 

fenda (faça gestos). Você acha que as mãos de 

Jesus eram calejadas ou macias? Como são as 

suas mãos? Será que Jesus ficava sujo? Suava? 

Ficava cansado? Irritado?

Peça a Deus que ajude você e a criança a ser 

cada vez mais semelhantes a Jesus.

Quarta-feira (16 de janeiro)
Ajude a criança a fazer alguma coisa de ma-

deira com martelo e pregos. Se possível, leve a 

criança a uma serraria ou madeireira para ver 

grandes pedaços de madeira como toras, tábuas, 

vigotas, mourões, etc.

Pergunte: Você acha que Jesus trabalhava 

com grandes pedaços de madeira? Que tipo de 

coisas Ele fazia? O que você faz?

Agradeça a Deus a madeira com que pode-

mos fazer móveis e muitas outras coisas.

Quinta-feira (17 de janeiro)
Cantem “Trabalhando Juntos”, CD Tempo de 

Louvar,  Jardim-Ano B, faixa 52. Relembre a crian-

ça de sempre fazer o seu melhor.

Agradeça a criança por ter sido hoje presta-

tiva e boa ajudante. 

Sexta-feira (18 de janeiro)
Durante o culto vespertino, ajude a criança 

a ensinar aos demais membros da família o Ver-

so Para Decorar. Com algumas ferramentas de 

brinquedo, peça que a criança faça de conta que 

é Jesus ajudando José na carpintaria. Peça-lhe 

que faça alguma coisa para a família e fale como 

Jesus sempre fazia o Seu melhor no trabalho que 

executava.

Ore pedindo que Deus ajude cada membro 

da família a fazer sempre o seu melhor, sendo 

assim semelhante a Jesus.

 “Até a criança mostra o 

que é por suas ações.”

Provérbios 20:11
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O que você acha que Jesus aprendeu a fazer?

Comente acerca de maneiras como a criança 

pode ajudar como Jesus ajudava. Faça apressada 

e relaxadamente uma pilha de revistas, ou colo-

que vários livros de uma vez na estante. Pergunte 

à criança se ela acha que o trabalho está benfei-

to. Depois, repita a ação, fazendo tudo cuida-

dosamente, ou deixando que a criança mostre 

como fazer uma pilha benfeita ou colocando os 

livros em ordem.

Segunda-feira (14 de janeiro)
Ajude a criança a “ler” na Bíblia o Verso Para 

Decorar. Comente o que significa a palavra 

“ações” e como as pessoas as observam.

Andem pela casa e contem quantas coi-

sas feitas de madeira vocês possuem. Quantas 

conseguiram encontrar? Pergunte: Quem fez 

essas coisas de madeira? Diga: Jesus também 

fazia coisas de madeira.

Terça-feira (15 de janeiro)
Diga: José ensinou Jesus a usar o martelo 

(ajude a criança a fazer os gestos de quem usa 

o martelo), o machado (faça os gestos), a fura-

deira (faça movimentos circulares) e a chave de 

fenda (faça gestos). Você acha que as mãos de 

Jesus eram calejadas ou macias? Como são as 

suas mãos? Será que Jesus ficava sujo? Suava? 

Ficava cansado? Irritado?

Peça a Deus que ajude você e a criança a ser 

cada vez mais semelhantes a Jesus.

Quarta-feira (16 de janeiro)
Ajude a criança a fazer alguma coisa de ma-

deira com martelo e pregos. Se possível, leve a 

criança a uma serraria ou madeireira para ver 

grandes pedaços de madeira como toras, tábuas, 

vigotas, mourões, etc.

Pergunte: Você acha que Jesus trabalhava 

com grandes pedaços de madeira? Que tipo de 

coisas Ele fazia? O que você faz?

Agradeça a Deus a madeira com que pode-

mos fazer móveis e muitas outras coisas.

Quinta-feira (17 de janeiro)
Cantem “Trabalhando Juntos”, CD Tempo de 

Louvar,  Jardim-Ano B, faixa 52. Relembre a crian-

ça de sempre fazer o seu melhor.

Agradeça a criança por ter sido hoje presta-

tiva e boa ajudante. 

Sexta-feira (18 de janeiro)
Durante o culto vespertino, ajude a criança 

a ensinar aos demais membros da família o Ver-

so Para Decorar. Com algumas ferramentas de 

brinquedo, peça que a criança faça de conta que 

é Jesus ajudando José na carpintaria. Peça-lhe 

que faça alguma coisa para a família e fale como 

Jesus sempre fazia o Seu melhor no trabalho que 

executava.

Ore pedindo que Deus ajude cada membro 

da família a fazer sempre o seu melhor, sendo 

assim semelhante a Jesus.

 “Até a criança mostra o 

que é por suas ações.”

Provérbios 20:11
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O que você acha que Jesus aprendeu a fazer?

Comente acerca de maneiras como a criança 

pode ajudar como Jesus ajudava. Faça apressada 

e relaxadamente uma pilha de revistas, ou colo-

que vários livros de uma vez na estante. Pergunte 

à criança se ela acha que o trabalho está benfei-

to. Depois, repita a ação, fazendo tudo cuida-

dosamente, ou deixando que a criança mostre 

como fazer uma pilha benfeita ou colocando os 

livros em ordem.

Segunda-feira (14 de janeiro)
Ajude a criança a “ler” na Bíblia o Verso Para 

Decorar. Comente o que significa a palavra 

“ações” e como as pessoas as observam.

Andem pela casa e contem quantas coi-

sas feitas de madeira vocês possuem. Quantas 

conseguiram encontrar? Pergunte: Quem fez 

essas coisas de madeira? Diga: Jesus também 

fazia coisas de madeira.

Terça-feira (15 de janeiro)
Diga: José ensinou Jesus a usar o martelo 

(ajude a criança a fazer os gestos de quem usa 

o martelo), o machado (faça os gestos), a fura-

deira (faça movimentos circulares) e a chave de 

fenda (faça gestos). Você acha que as mãos de 

Jesus eram calejadas ou macias? Como são as 

suas mãos? Será que Jesus ficava sujo? Suava? 

Ficava cansado? Irritado?

Peça a Deus que ajude você e a criança a ser 

cada vez mais semelhantes a Jesus.

Quarta-feira (16 de janeiro)
Ajude a criança a fazer alguma coisa de ma-

deira com martelo e pregos. Se possível, leve a 

criança a uma serraria ou madeireira para ver 

grandes pedaços de madeira como toras, tábuas, 

vigotas, mourões, etc.

Pergunte: Você acha que Jesus trabalhava 

com grandes pedaços de madeira? Que tipo de 

coisas Ele fazia? O que você faz?

Agradeça a Deus a madeira com que pode-

mos fazer móveis e muitas outras coisas.

Quinta-feira (17 de janeiro)
Cantem “Trabalhando Juntos”, CD Tempo de 

Louvar,  Jardim-Ano B, faixa 52. Relembre a crian-

ça de sempre fazer o seu melhor.

Agradeça a criança por ter sido hoje presta-

tiva e boa ajudante. 

Sexta-feira (18 de janeiro)
Durante o culto vespertino, ajude a criança 

a ensinar aos demais membros da família o Ver-

so Para Decorar. Com algumas ferramentas de 

brinquedo, peça que a criança faça de conta que 

é Jesus ajudando José na carpintaria. Peça-lhe 

que faça alguma coisa para a família e fale como 

Jesus sempre fazia o Seu melhor no trabalho que 

executava.

Ore pedindo que Deus ajude cada membro 

da família a fazer sempre o seu melhor, sendo 

assim semelhante a Jesus.

 “Até a criança mostra o 

que é por suas ações.”

Provérbios 20:11

©
 W

ic
h

it
tr

a 
Sr

is
u

n
o

n
 /

 F
o

to
lia

©
 d

ed
M

az
ay

 /
 F

o
to

lia

LiJARDIM1tri2013.indd   13 06/09/12   13:24

©
de

dM
az

ay
 | 

Fo
to

lia

Prog. Visual

Redator

Cliente

C. Qualidade

Dep. Arte

26
57

5-
LI

 J
AR

D
IM

 1
/2

01
3

Rithielle

Sábado à tarde (12 de janeiro)
Estudem juntos a história da lição todos os 

dias desta semana e recapitulem o Verso Para 

Decorar, usando os seguintes gestos:

Peça que a criança repita o Verso Para De-

corar, colocando o próprio nome no início: 

“Até o(a) [nome da criança] mostra o que é 

por suas ações.”

Peça que Jesus ajude você e a criança a agir 

como Ele.

Domingo (13 de janeiro)
Ajude a criança a encenar as maneiras como 

Jesus ajudava em casa e na carpintaria. Pergunte: 

O que você acha que Jesus aprendeu a fazer?

Comente acerca de maneiras como a criança 

pode ajudar como Jesus ajudava. Faça apressada 

e relaxadamente uma pilha de revistas, ou colo-

que vários livros de uma vez na estante. Pergunte 

à criança se ela acha que o trabalho está benfei-

to. Depois, repita a ação, fazendo tudo cuida-

dosamente, ou deixando que a criança mostre 

como fazer uma pilha benfeita ou colocando os 

livros em ordem.

Segunda-feira (14 de janeiro)
Ajude a criança a “ler” na Bíblia o Verso Para 

Decorar. Comente o que signifi ca a palavra 

“ações” e como as pessoas as observam.

Andem pela casa e contem quantas coi-

sas feitas de madeira vocês possuem. Quantas 

conseguiram encontrar? Pergunte: Quem fez 

essas coisas de madeira? Diga: Jesus também 

fazia coisas de madeira.

Terça-feira (15 de janeiro)
Diga: José ensinou Jesus a usar o martelo 

(ajude a criança a fazer os gestos de quem usa 

o martelo), o machado (faça os gestos), a fura-

deira (faça movimentos circulares) e a chave de 

fenda (faça gestos). Você acha que as mãos de 

Jesus eram calejadas ou macias? Como são as 

suas mãos? Será que Jesus fi cava sujo? Suava? 

Ficava cansado? Irritado?

Peça a Deus que ajude você e a criança a ser 

cada vez mais semelhantes a Jesus.

Quarta-feira (16 de janeiro)
Ajude a criança a fazer alguma coisa de ma-

deira com martelo e pregos. Se possível, leve a 

criança a uma serraria ou madeireira para ver 

grandes pedaços de madeira como toras, tábuas, 

vigotas, mourões, etc.

Pergunte: Você acha que Jesus trabalhava 

com grandes pedaços de madeira? Que tipo de 

coisas Ele fazia? O que você faz?

12

“Até a criança 
(estender a mão com a palma para baixo, 

mostrando a altura de uma criança pequena)

mostra o que é
(com os dedos juntos, apontar para si mes-

mo da cabeça aos pés)

por suas ações.”
(usar as mãos como se estivesse fazendo 

alguma coisa)

Provérbios 20:11
(palmas das mãos juntas, se abrindo em 

forma de livro)
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Mostre à criança o que ela pode fazer 

para ajudar como Jesus ajudava. Faça apres-

sada e relaxadamente uma pilha de revistas, 

ou coloque vários livros de uma vez na es-

tante. Pergunte à criança se ela acha que 

o trabalho está bem-feito. Depois, repita 

a ação, fazendo tudo cuidadosamente, ou 

deixando que a criança mostre como fazer 

uma pilha bem-feita ou colocando os livros 

em ordem.

Segunda-feira (11 de janeiro)
Ajude a criança a “ler” na Bíblia o verso 

para decorar. Comente o que significa a palavra 

“ações” e como as pessoas as observam.

Andem pela casa e contem quantas coi-

sas feitas de madeira vocês possuem. Quantas 

conseguiram encontrar? Pergunte: Quem fez 

essas coisas de madeira? Diga: Jesus também 

fazia coisas de madeira.
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